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Vážení spoluobčania, milí čitatelia Klenovských novín,
držíte v rukách posledné číslo tohoročných našich obecných
novín, lebo čas nás opäť posunul na prah nového kalendárneho roka. No predtým nás ešte čaká krásne obdobie - Vianoce.
Postupne, počas adventu, sa nás zmocňuje vianočná nálada,
pokoj, láska a každému z nás o niečo viac záleží na priateľoch a
blízkych. Prežime túto podmanivú vianočnú atmosféru umocnenú láskou, šťastím, pokojom a nádejou. Poďakujme sa za všetko, čo sme v tomto roku mohli prežiť, čo nás postretlo, možno
i milo prekvapilo a potešilo. Buďme vďační za chvíle šťastia a
nepridávajme si starosti, ktoré nám za to ani nestoja.
Je dôležité veriť, že nám čas Vianoc nezovšednie a že nám
ich čaro zostane aj počas nového roku. Verím, že sa o to spoločne posnažíme. Prežime teda krásne Vianoce, a zaželajme si
úprimne šťastný prichádzajúci nový rok. Vychutnajme si ich so
všetkým, čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí pokoj,
na stole voňavé dobroty a rodinné stretnutia nech dlho zanechajú v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Do nového roku 2022 vám, milí spoluobčania, želám pevné
zdravie, lásku vo vašich rodinách, šťastie v osobnom živote,
úspechy v práci, aby sa nám všetkým darilo v rodinách a aby
v našej obci prevláda ľudskosť, tolerancia, priateľské susedské
vzťahy a ochota pomôcť jeden druhému. Prajem vám aj zmysel
pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa zdravia, životnej
iskry a potešenia z ľudí blízkych vášmu srdcu. Aby sme si tie
najväčšie dary Vianoc – štedrosť a veľkorysosť – nosili v srdciach počas celého nového roku.
Zlata Kaštanová, starostka obce
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Od 15.decembra zdobí naše Námestie Karola Salvu betlehem s postavami Svätej rodiny.
Foto: Imrich Garláty

Naše námestie zdobí už aj betlehem...
Od stredy 15.decembra vďaka
členom folklórneho súboru Vepor a zamestnancom obecného
úradu zdobí naše námestie aj
betlehem. Umiestnený je v parku
vedľa chodníka. Hoci nám počasie
zatiaľ nepomáha navodiť vianočnú
atmosféru, Vianoce sú už veľmi
blízko, a preto sme sa rozhodli doplniť vianočnú výzdobu na našom
námestí o nový prvok - betlehem.
Klenovčania a návštevníci našej
obce sa môžu pokochať pekným
pohľadom, prípadne sa odfotiť pri

postavách Svätej rodiny.
Počas večerných hodín sú oživením jeho svetelné prvky. Veríme,
že aj takto sa bude umocňovať
vianočná nálada v našej obci a že
nový betlehem poteší všetky vekové kategórie.
Ďakujem členkám FS Vepor za
pomoc pri realizácii tohto nápadu.
Snažili sa nám znázorniť hlavnú
tému Vianoc, ktorá je v narodení
Ježiška.
Zlata Kaštanová
starostka obce
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Zlata Kaštanová, starostka obce Klenovec
Milí spoluobčania,
ten čas ale letí. Je tu december a s ním aj najočakávanejší sviatok v roku – Vianoce. Rok čo rok k
nám prichádzajú a v každom z nás dokážu vyvolať
množstvo neuveriteľných pocitov a túžob. Príjemné dni voľna, vytúžené darčeky, sviatočné chvíle,
radostné stretnutia príbuzných. Toto všetko dokáže vyvolať čarovnú atmosféru, každý rok podobnú, a predsa neopakovateľnú. Hoci už druhý rok
nás šíriaci sa nový vírus prinútil Vianoce a Nový
rok prežívať inak, ako sme boli zvyknutí, ale stále
môžeme zachovávať vianočné tradície a zvyky,
ktoré sme prebrali od rodičov, aby sme ich odovzdali svojim deťom. Zostalo nám čaro vianočných
rozprávok, tajomstvo darčekov pod vianočným
stromčekom, vôňa vianočného pečiva, melódie
vianočných kolied, krása zasnežených stromov a
vŕzgajúceho snehu pod nohami. Toto všetko každý
rok dokáže vyvolávať príjemné pocity.
Tento čas je aj časom spomienok. Spomíname na
svojich blízkych, ktorí žijú ďaleko, spomíname aj
na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale stále zosta-

li v našich srdciach. Touto cestou chcem pozdraviť
aj našich rodákov a spoluobčanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť vianočných sviatkov doma, ale aj návštevníkov, ktorí tu v našej obci
budú prežívať tieto sviatočné chvíle. Zvlášť chcem
pozdraviť našich chorých spoluobčanov, popriať
im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý
si vysnívali. Blížiaci sa koniec roka je pre každého
príležitosťou zamyslieť sa nad uplynulým rokom,
zhodnotiť splnené či nesplnené plány, predsavzatia a vytýčiť si nové v osobnom i pracovnom živote. Tie moje pracovné plány vychádzajú z vašich
potrieb a požiadaviek. Za spoločne prežité roky už
viem, čo vyžadujete, potrebujete a chcete v Klenovci mať, aby bol život v našej obci lepší, bezpečnejší, kvalitnejší a krajší. Spoločne sa nám toho už
veľa podarilo, ale stále je ešte dosť toho, čo chýba.
Naša obec sa aj tento rok stretla s vecami pozitívnymi aj negatívnymi. S pracovníkmi obecného
úradu a s aktívnymi poslancami obecného zastu-

piteľstva sme sa tieto udalosti snažili vždy obrátiť
tým lepším smerom, za čo im všetkým srdečne ďakujem. Moje poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom v
oblasti kultúry, športu, spoločenských organizácii,
dobrovoľných zborov, folklórnych súborov a občianskeho združenia v obci. Úprimne ďakujem za
spoluprácu školám, zdravotníckym zariadeniam,
cirkevným spoločenstvám, nosnému zamestnávateľovi so športovou obuvou, roľníckemu družstvu,
podnikateľom a živnostníkom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k rozvoju a oživeniu života v
našej obci.
V prichádzajúcom Novom roku 2022 vám v mene
svojom a v mene mojich spolupracovníkov prajem
veľa sily a šťastia v každodennom živote. Želám
vám aj pevné zdravie, vzájomný pokoj a harmóniu, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech nás
v našej obci neťažia hádky a nezhody, nech vám
prinášajú šťastie vaše deti a nech sa dlho môžete
tešiť z prítomnosti vašich najbližších. Rozdávajme
okolo seba dobro a vážme si to, čo má naozaj
hodnotu.

Roman Roskoš, farár evanjelickej cirkvi a.v. Klenovec
Milí spoluobčania Klenovca,
aj v tomto roku vás pozdravujem slovami Pána
Ježiša – Pokoj Vám. Týmto pozdravom som začal
aj ten minuloročný príhovor, kde som sa práve významu pokoja krátko venoval. Spoločne sme takto
pred rokom dúfali, že takýto mimoriadny televízny
príhovor bude po roku už len spomienkou. Ako
však ten uplynulý rok ukázal, nielenže spomienkou
nie je, ale dnes zažívame možno ešte zložitejšiu
situáciu.
V tom roku sme zažili istotne mnoho rôznorodých
situácií, no hádam pri všetkých sa skloňovali slová
ako pandémia, obmedzenia, príkazy, nariadenia.
Dotkli sa nás ako na úrovni osobnej, tak aj na tej
spoločenskej. A dnes, každoročné podujatie „Pokoj ľuďom...“ opäť realizujeme len touto formou.
Vždy však, keď si na toto podujatie spomenieme,

vybaví sa nám nielen spev a vianočné vinše, ale
istotne aj to stvárnenie narodenia Pána Ježiša.
Mária putujúca vo vysokom štádiu tehotenstva do
svojho rodného mesta, kde nenašla miesta v hostinci a tak sa s Jozefom uchýlili do maštaľky, kde
napokon aj porodila.
Zamysleli ste sa ale niekedy, prečo to Jozef s
Máriou robili? Prečo tak riskovali tesne pred pôrodom? Lebo... obmedzenia, nariadenia, príkaz.
Nariadenie cisára k sčítaniu ľudu, príkaz, aby sa
každý šiel zapísať do svojho rodného mesta. A tak
sa na cesty vydali aj Jozef s tehotnou Máriou. Tiež
znášali isté obmedzenia a podvoľovali sa nariadeniam a to bez ohľadu na Máriino tehotenstvo.
O koľko bližší je nám po tomto roku aj tento biblický príbeh. O koľko viac sa vieme stotožniť s ich
situáciou. Aj v tom môžeme vnímať, že aj v histórii

ľudstva sa nemenia formy a spôsoby. Mení sa len
situácia. A tak, ako pred Jozefom s Máriou stála
otázka, ako budú v takých situáciách reagovať, tak
za ten rok stála a neustále stojí tá otázka aj pri nás.
Budeme plní emócii a vášní alebo si dokážeme zachovať ten tak žiadaný pokoj a rozvahu?
Nás kresťanov Biblia učí, že ten narodený Ježiš v
Betleheme je tým, ktorý je nositeľom pokoja. Preto
sa Vianociam hovorí „sviatky pokoja“. Ja verím, že
či už sme alebo nie sme veriacimi, že nám práve
tento pokoj bude vlastný nielen počas prichádzajúcich Vianoc, ale aj počas celého nasledujúceho
roka. Vnímajme preto tohtoročné Vianoce ako príležitosť k osvojeniu si tej vzácnej vlastnosti, ktorou
zachovanie pokoja je, a nech jeho zachovávanie
je i tým naším novoročným predsavzatím. Pokoj
Vám!

Štefan Danko, kazateľ Bratskej jednoty baptistov Klenovec
Milí spolu-Klenovčania! Dovoľte mi v toto predvianočné obdobie pozdraviť vás slovami nadšených
anjelov: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle!
Vianoce sa právom nazývajú tými najkrajšími
sviatkami v roku a väčšina ľudí sa na ne úprimne teší. Tešíme sa na darčeky, tešíme sa na fajné
jedlo a koláče, na tú skvelú atmosféru v obklopení milovanej rodiny... Zdá sa mi ale, že po takmer
dvoch rokoch pandémie by sme mnohí z nás boli
úplne spokojní, ak by sme aspoň mohli prežívať
skutočný pokoj.
Pokoj ľuďom na zemi! Ako veľmi tento svet potrebuje práve ten Boží pokoj! Pokoj, ktorý k nám
prichádza z neba a nie je závislý na tomto chaose
v ktorom žijeme. Pandémia v nás vyvolala všetko
iné len nie pokoj. Zbúrala naše predstavy o stabilnom, bezpečnom a pokojnom živote. V mnohých
z nás vyvolala strach. Posolstvo Vianoc je tak

mocné, že ďaleko presahuje dokonca aj túto pandémiu, pretože nám prináša presný opak toho, čo
sa dnes vo svete deje. Dokonca môžeme povedať,
že ak správne pochopíme a následne do svojho
srdca prijmeme to, čo nám Vianoce hovoria, tak
v nás dokážu poraziť tie negatívne emócie akými
sú strach, beznádej či smútok. Posolstvom Vianoc sú totiž najmä pokoj a súčasne aj obrovská
radosť. Anjeli svoje radostné posolstvo pastierom
oznamujú aj týmito slovami: Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Narodenie Spasiteľa je
veľká radosť, ktorá patrí všetkým ľuďom. Aj nám
hovorí Boh: Nebojte sa. Radujte sa, že kvôli VÁM
prišiel Boží Syn. Prišiel vám dať pokoj a radosť,
ktorý tak úpenlivo hľadáte.
Počas každých Vianoc máme na výber. Na jednej strane môžeme naše slávenie Vianoc naplniť

tým nepodstatným, alebo si môžeme vybrať to,
že budeme oslavovať príchod Krista na túto Zem.
Chcem nás všetkých povzbudiť: Vyberme si túto
radosť nad každú inú počas týchto Vianoc. Nech
radosť z príchodu Záchrancu prevýši všetky darčeky, každú výzdobu, tú najlepšiu atmosféru alebo
jedlo. Ako môžeme aj my zažiť takú radosť a pokoj
ako zažili pastieri v tú prvú Tichú a Svätú noc? Tak,
že aj my urobíme to isté, čo oni. Rozhodli sa hľadať a nájsť to malé dieťa, ktorého ruky sformovali
tento vesmír. A keď Ho našli, našli to, po čom celý
život túžilo ich najhlbšie vnútro.
Boží Syn opustil slávu neba aby sa stal malým
dieťatkom – jedným z nás. Počas svojho života
nám odhalil čo je to Pravda, ukázal nám Cestu,
ktorou ísť a neskôr nám daroval večný Život, keď
ten Svoj položil za nás. To je ten úžasný dar Vianoc. Je to celé o Ňom! Prajem vám pokojné a Pánom, Bohom požehnané Vianoce!
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Marián Tomašov, katolícky farár, Hnúšťa
Bratia a sestry,
zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa vám narodil
Spasiteľ, Kristus Pán! – píše evanjelista Lukáš. To
je význam Vianoc – narodenia Ježiša Krista – jediného Spasiteľa človeka. Ježiš je darom od Boha
pre každého z nás. Boh nás pozýva, aby sme sa
v živote rozhodli – buď kráčať v Ježišových šľapajach, alebo ísť svojou vlastnou cestou. Boh – Láska, nikdy nenúti, vždy čaká na našu odpoveď.
Na celom svete v tento vianočný čas alebo pre
niektorých časom čakania na Nový rok, je rovnaká
tradícia: obdarúvať deti a seba navzájom rôznymi
darčekmi. Táto tradícia pochádza zo skutočnosti,
že sám Boh nám dal svojho Syna ako Spasiteľa.
Kristus sa narodil v Betleheme pre každého z nás.
Kresťanstvo vkladá spasenie priamo do ľudského
tela. „Caro cardo salutis“ (Tertulian). Telo je pántom spasenia. Tajomstvo Vianoc je, samozrejme,
tajomstvom chudoby a poníženia: Boh, akokoľvek
bohatý, sa pre nás stal chudobným, aby sa nám z
lásky pripodobnil.
Všetci ľudia chcú oslavovať Vianoce, pretože v
srdci každého človeka je nevyhnutná túžba milovať a byť milovaný. Kde a ako sa dnes v tomto
zvláštnom čase, sužovanom pandémiou, môže
odohrať to skutočné Narodenie Ježiša a ukázať sa
Kristova prítomnosť v tomto svete?

Tajomstvo Vianoc – Boh s nami – Emmanuel. Vianoce nám opäť chcú pripomenúť, že kto pozerá na
človeka, musí uvidieť Boha, ktorý sa pre spasenie
človeka stal jedným z nás. Prajem všetkým nám
mať oči, uši, a najmä lásku srdca otvorené jeden
pre druhého. Takto sa navzájom stávame bratmi a
sestrami, a Boh sa zjavuje cez nás samých tomuto
svetu.
Vtelenie Krista to je: Boh prijíma ľudské telo a volí
cestu použiteľnosti, robí z tela zahojenú ranu, cez
ktorú prechádza lúč milosti. V tomto čase pandémie nás Boh volá, aby sme boli Kristom tam, kde
On sám je už prítomný, ale On potrebuje telo z
mäsa a kostí, moje i tvoje, aby sa ukázal a stretol s konkrétnym človekom. To je to telo tých ľudí,
ktorí sa obetujú v nemocniciach, zdravotných zariadeniach, policajtov, hasičov, no i otcov a mám,
starých mám a starých otcov, priateľov – telo nás
všetkých, ktorí sa snažíme obetovať sa a pomôcť
tým, ktorí túto pomoc potrebujú, zvlášť v tomto kritickom a bolestnom čase pandémie.
Každý rok slávime Narodenie nášho Spasiteľa.
Nestačí len raz za rok pripomenúť si, že potrebujeme či chceme vidieť Boha. Tajomstvo Vianoc je
také veľké a úžasné, že ho človek počas týchto
pár dní nedokáže prijať. Tajomstvo Vianoc môžeme zažiť vždy, keď sa ráno zobudím s myšlienkou,

že dnes chcem žiť s Bohom; keď sa usmejem na
osobu vedľa mňa; keď súcitím s chorým človekom
v jeho utrpení; Keď podávam pomocnú ruku ...
Narodenie Ježiša nechce byť nikdy nevyvrátiteľným dôkazom, ale šepotom, pozvaním, príležitosťou, pretože Boh rešpektuje našu slobodu a kto nie
je slobodný, nemôže milovať.
Vianoce sú časom, kedy si navzájom posielame
pozdravy a dávame dary. Keď čas Vianoc ale pominie, často na všetkých tých obdarovaných ľudí
znova akosi zabudneme a sme však spokojní, že
sme si splnili svoju vianočnú povinnosť.
Pravá láska však ide ďalej, než je len dávanie
si darov. Láska si žiada, aby sme dávali seba samých. Ľudia od nás chcú, aby sme sa s nimi delili
o ich život: o ich nádeje, frustrácie, radosti a bolesti. Nie je ľahké byť prítomný v živote ľudí takýmto
spôsobom. Toto potrebuje čas, pokoru a lásku.
- Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami,
– píše evanjelista Ján. Toto je tá najväčšia a najradostenejšia zvesť zo všetkých - že Boh je prítomný
v živote svojho ľudu.
Boh sa stal tým najväčším darom pre človeka.
Staňme sa i my darom pre ľudí vôkol seba. Nie
slovom, ale skutkom života.
Prajem Vám všetkým pokojné, radostné a požehnané Vianočné sviatky a šťastný Nový Rok!

Druhý adventný víkend sa vo všetkých rodinách niesol v duchu očakávaní
V nedeľu 5.decembra sme zapaľovali druhú adventnú sviečku.
Naše deti tento deň prežívali v
duchu očakávaní Mikuláša, ktorý
im vždy urobí radosť balíčkami so
sladkosťami a ovocím, či im ich už
položí na okno, do umytých topánočiek alebo im ich prinesie osob-

ne.
S plným košom sladkostí sa zvykne zastaviť aj na našom námestí,
no tento rok to pre nariadené opatrenia (zákaz vychádzania) nebolo
možné. A tak sám, bez detičiek,
v pondelok 6.decembra podvečer
rozsvietil stromček a výzdobu na

Práve v deň svätého Mikuláša v pondelok 6.decembra bol na námestí
rozsvietený tradičný vianočný stromček aj sviatočná výzdoba.
Foto: archív obce

námestí svojou čarovnou palicou.
Navodil tak predvianočnú atmosféru v našej obci, ale aj v našich
rodinách.
Želám všetkým občanom Kle-

novca nádhernú predvianočnú a
adventnú atmosféru, plnú radosti,
k tomu veľa spokojnosti, šťastia a
zdravia.
Zlata Kaštanová
starostka obce

S Vianocami prichádzajú nádej, viera a láska. Želáme vám, aby všetky
tieto dôležité veci stretli i vaše rodiny nielen v čase týchto sviatkov a i
celého nasledujúceho roka.
Počas Vianoc myslíme na tých, na ktorých nám naozaj záleží. Sú ako
biele vločky padajúce na našu rozohriatu dlaň. I keď sa nám nepodarilo
všetky tieto vločky pochytať a pošepkať im tiché vianočné priania na
dlani, stále môžeme svoje želania pošepkať do zimného vánku a ten
ich roznesie do všetkých kútov k našim blízkym. Posielame jedno takéto želanie so všetkým najlepším i smerom k vaším rodinám. Hlavne
veľa zdravia, šťastia, radostných a pokojných dní želajú
Členovia redakčnej rady Klenovských novín
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Opäť prichádzajú najkrajšie dni v roku...
Opäť? Vianoce? Prichádzajú?
Nooo... Neviem, či to tak vnímajú viacerí ľudia, ale ja mám pocit,
že tá naša matička Zem sa točí čím ďalej tým rýchlejšie, nielen
okolo „seba“, ale aj okolo Slnka... Hneď je ráno, hneď je večer,
nestačí začať týždeň, už je piatok a o víkende ani nehovorím, iba
preletí okolo.
Pred už mnohými rokmi (konkrétne pred 33 rokmi), keď som začala po skončení školy pracovať v
školstve, rok sa vliekol pomaly, najmä čas od septembra do decembra. V januári to trošku nabralo obrátky, ale 30.jún bol stále ďaleko. Aj
tie letné prázdniny sa akosi vliekli,
ešte júl prebehol, ale v auguste
som sa už nevedela dočkať, kedy
nastúpime do školy, veru mi už
bolo doma dlho. Teraz? Leto som
si poriadne ani nestihla všimnúť
a je tu opäť koniec roka. Je síce
pravda, že rekonštrukcia oboch našich školských budov trvá už druhý
rok a roboty je, ako sa hovorí, ako
na kostole. Aj tak rozmýšľam nad
tým, kde sa to všetko „podelo“ a
prečo? Ten pokoj, kľud, pohoda.
Žijeme fakt nenormálne rýchly
život, aj keď nás mnohých možno korona na chvíľu spomalila,
ale ozaj len na chvíľu. Korona....
Chcela som sa vyhnúť tejto téme,
lebo naozaj už nám to všetkým
prerastá cez hlavu. Všade počúvame len korona, opatrenia, očkovanie. Iné témy na rozhovor už
pomaly neexistujú. No a zväčša
končia hádkou. My ľudia sme už
takí, neprijmeme, že niekto môže
mať iný názor. Ale to neznamená,
že ten človek je zlý, len si myslí
niečo iné. Od známych počúvam
príbehy rodín, kde sa manželia roz-

vádzajú, rodina sa rozpadá. Dôvod
? Korona, očkovanie, a tým rozdielne názory, nerešpektovanie sa
navzájom. Zdá sa mi to už úplne,
jemne povedané, choré. Ja len dúfam, že je stále viacej tých, čo majú
nadhľad, zdravý sedliacky rozum a
nenechajú sa zviesť na nejaké žabomyšie vojny, z ktorých nikdy nič
dobré nevzišlo.
Uvedomujem si, že roky nám
ubiehajú a my sa možno zaoberáme vecami, ktoré vôbec nie sú
dôležité, riešime hlúposti a dni nám
unikajú medzi prstami. V poslednej
dobe veľmi vnímam práve to, že
stále niečo riešime, hádame sa.
Vzťahy doma, v práci sa komplikujú... Ale prečo? Začínajú prevládať negatívne emócie, negatívne
vlastnosti ako je závisť, nenávisť,
neprajnosť, bezohľadnosť. Mám
pocit, že sa vytráca medzi nami
ľudskosť, tá pravá človečina, porozumenie, tolerancia, tá základná
úcta voči človeku či všetkému živému, ale i neživému okolo nás. Kde
sa to stráca? Prečo sme tak zahľadení do seba, tak si presadzujeme
svoje v domnení, že práve to je to
najsprávnejšie. Nevnímame, že
ten druhý si môže myslieť niečo iné
a je to pre neho to správne. Prečo
vidíme v činoch a slovách iných to,
čo tam nie je? Oči niečo vidia, uši
počujú, ale náš mozog to vyhod-
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Nebolo to tak dávno, čo sme
chystali vianočné koláče, vyzdobovali sme si byty, domy, premýšľali
nad darčekmi pre najbližších... Nie,
nebolo to dávno, prešiel „iba“ rok ...
Rýchlo, neskutočne... A ako pribúdajú roky, tým rýchlejšie čas letí ...
Aj vy máte ten pocit?
Podobne to vnímame v našej škole asi všetci. Nedávno začal školský
rok a my sme toho už toľko stihli.
Potešili sme našich milých starších
občanov, a to dokonca niekoľkokrát. Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším naši najmladší vystúpili

v klube dôchodcov a pod vedením
svojich pedagógov pozdravili babičky a dedkov krásnymi ľudovými
pesničkami, básničkami, ľudovými
tancami a malými darčekmi. Vystúpenie ocenila aj pani starostka
Zlata Kaštanová, ktorá nešetrila
slovami chvály. Nezabudli sme ani
na seniorov v Domove dôchodcov
a domove sociálnych služieb. Žiaci
II.stupňa na hodinách pracovného
vyučovania vyrobili obyvateľom
domova voňavé pestrofarebné
mydielka a žiaci I.stupňa ich navštívili a predstavili sa s programom

nocuje úplne inak. Hľadáme niečo
zlé, slová si vysvetľujeme inak, ako
ich niekto povie a konflikt je na svete. Prečo?
Vytráca sa medzi nami láska?
Nemyslím medzi mužom a ženou,
ale tá pravá láska, ktorá vychádza
z nášho vnútra, zo srdiečka, láska
k sebe, k ostatným, láska, ktorá
nasmeruje naše myšlienky a skutky tým správnym smerom, láska,
ktorá nám nedovolí robiť zlo predovšetkým sebe. Lebo či sa nám to
páči alebo nie, ubližovaním iným si
ubližujeme najviac sami sebe. My
sa trápime, my sa máme zle, my
máme zlé pocity. Možno to je práve
to, že keď sa ja mám zle, chcem
aby sa mal aj ten druhý. Aby zažíval aj on to, čo ja. Prečo by sa mali
iní tešiť, keď ja som nešťastná?
Toto však asi nie je najsprávnejší
prístup k životu. Takto to vidím ja,
niektorí to môžu vidieť inak. Všetci
sme jedineční, sme individuality,
môžeme stretnúť podobných ľudí,
s podobnými názormi a pohľadom
na život, ale určite nie úplne iden-

tických s nami. Dôležitá je komunikácia.
Prichádza čas, kedy ľudia bilancujú uplynulý rok, prehodnocujú, viac
sa zamýšľajú nad životom. Možno
aj ja týmito slovami prispejem k takémuto zamysleniu, aspoň by som
bola rada. Verím, že láska vždy
nakoniec naplní srdcia všetkých
ľudí. (Aj keď občas pri sledovaní
niektorých médií som skôr skeptická, veď naši politici nám ukazujú,
že politická kultúra, slušnosť a úctivosť sa dávno stratili a nahradila
ich vulgárnosť, osočovanie, urážanie a hanobenie tých, čo majú iný
názor.)
Prajem všetkým krásne, pokojné
a zdravé Vianoce v kruhu najbližších. Do nového roku vykročme
tou správnou nohou, aby sme boli
hlavne spokojní a šťastní, aby sme
robili len tie najlepšie rozhodnutia.
Želám všetkým, nech sú obklopení
ľuďmi, ktorí sú pre nich najdôležitejší a najlepší, veď nie veci a peniaze, ale ľudia a vzťahy, to je ten
pravý život. Janka Pohorelská

plným básničiek, spevu, tanca, ale
i milého slova. V tomto predvianočnom čase sme ich opäť navštívili
a priniesli im Vianočné posolstvo
v podobe čarovných vločiek, čertíka, vinšovníka a Mikuláša, ktorí
„ukryli“ kúsok lásky popretkávanej
básničkami a pesničkami do balíčkov. Čarovnú a neopakovateľnú
vianočnú atmosféru sme priniesli
aj členom Základnej organizácie
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Klenovci, kde taktiež vinšovník, čertík a anjeliky
zarecitovali básničky o Mikulášovi
a Vianociach, zavinšovali vinše a
zaspievali vianočné pesničky. Na

záver anjeliky zatancovali tanec a s
Mikulášom obdarovali prítomných.
Aj takto učíme deti, že Vianoce nie
sú iba o dobrom jedle a krásnych
darčekoch, ale aj stretnutiach rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a
blízkymi, s ktorými sa počas celého
roka tak často nestretávame. Sú o
rozdávaní úsmevu, milého slova,
dobrej nálady.
Našu školu sme reprezentovali aj
vystúpením v Jesenskom, kde sa
konal IX.ročník festivalu pod názvom Život v pohybe, v rámci ktorého žiaci mali možnosť ukázať svoj
talent v hudbe, speve, hip-hope,
(Pokračovanie na 5. strane)
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Vianočné zamyslenie
Už pár dní sa všade okolo nás ozývajú vianočné melódie, aby nám
pripomenuli čas blížiacich sa Vianoc. Aj u nás, v Základnej škole s
materskou školou Vladimíra Mináča, je chodba i vestibul vyzdobený
blikajúcim vianočným stromčekom,
vyzdobené triedy, okná. A nové
školské zvonenie ponúka vianočné
melódie. Len nesmelo sa ozýva
predvianočná radosť, očakávanie.
Niektoré triedy sú prázdne, bez
veselého detského smiechu, kriku,
radosti. Tí mladší sú v škole, ale
chýbajú tradičné predvianočné akcie, vianočné posedenia v triedach,
ŠKD, vianočný karneval so stromčekom v telocvični. Tí starší sa
opäť učia z domu. Je nám to všetkým ľúto. Brány našej školy sa aj v
tomto kalendárnom roku zatvárajú
rýchlo, bez detského smiechu a radosti. Prípravy na najkrajší sviatok
v roku sú znovu nezvyčajné, iné.
Napriek tomu sa však pokúsme
nájsť to jedinečné, pekné, čo nás
napĺňa, spája. V škole je to radosť
z tried plných veselých, usmiatych
a spokojných detí, ktoré krok za
krokom zdolávajú úlohy školského
vzdelávania. V dnešnej uponáhľanej a náročnej dobe je potrebné
sa pozastaviť, snažiť sa zabudnúť
na bežné problémy, na delenie sa
na očkovaných a neočkovaných či
testovaných.
V škole sa ale občas aj „skrížia
zbrane“, aby sme si vydobyli priestor, kde chceme byť. Je to pre tú
„našu“ pravdu. Ale vo vzácnych
chvíľach sa zbraň premení na lúč
poznania, že možno práve ten,
s ktorým sme skrížili zbrane, má
pre nás kúsok pravdy, ktorá práve
v tento čas chýba práve nám. A
možno budúce stretnutia budú vyzerať úplne inak. Lebo bez tieňov
niet svetla. V úprimnom úsmeve,
vľúdnom slove či ľudskom dotyku
je skryté veľké tajomstvo, aj bohatstvo. V každom z nás tieto prejavy
vyvolávajú pocit šťastia, pohody,
spolupatričnosti. Preto chcem poďakovať všetkým, učiteľom, rodičom aj samotným žiakom, za ich
prácu, spoluprácu, pomoc, ale i
kontrolu v tejto neľahkej situácii.
Milí kolegovia, prijmite moje poďakovanie za prácu v týchto neľahkých časoch. Veď práca pedagóga
nespočíva len v odučení vyučova-

cích hodín, je tam mnoho ďalšej
mravenčej práce pri formovaní detskej duše. Ďakujem Vám za spoluprácu, láskavosť i ústretovosť.
Vám, milí žiaci, želám veľa, veľa
darčekov a splnených prianí. Nech
ihličky vianočného stromčeka pozašívajú všetky ranky na dušiach,
na srdiečkach, ranky spôsobené
krivdami, spormi, urážkami i chorobami.
Veľké poďakovanie patrí aj Vám,
milí rodičia, ktorí napriek svojim
povinnostiam v práci, pomáhate
svojim deťom zvládať školské úlohy, pripravujete Vianoce pre svoje
rodiny, darčeky pre svoje deti.
Na internete ma zaujala jedna
príhoda, možno skutočná, možno
vymyslená: Táto príhoda sa stala
pred niekoľkými rokmi. Otec zbil
svoju 5-ročnú dcérku, pretože stratila nejakú vec neveľkej hodnoty.
Nastal čas Vianoc a dievčatko prinieslo otcovi darček a vraví mu: „Ocko, toto je pre Teba!“ Otec bol
viditeľne v rozpakoch, ale jeho
podráždenosť ešte vzrástla, keď
otvoril krabičku a nič v nej nenašiel,
bola prázdna. Nahnevane odvrkol:
„Nevieš, že keď sa robia darčeky,
tak sa očakáva, že v nich aj niečo
je? A Ty mi dávaš prázdnu krabicu!“ Dievčatko sa na neho nechápavo pozerá a so slzami v očiach
hovorí: - „Ocko,.. nie je prázdna!
Vieš ako som sa namáhala, kým
som ju naplnila mojimi mnohými
božtekmi?“ Otec vtedy precitol,
kľakol si k dcérke, objal ju a prosil o
odpustenie... Prešiel nejaký čas a
chvíľková nepozornosť vodiča stála toto dievčatko život. Celý ostatný
čas po jej smrti otec chránil krabičku, ktorú dostal v ono vianočné
ráno od dcérky, na nočnom stolíku,
pri posteli. A keď sa cítil slabý, bezmocný, keď nevedel ako ďalej, keď
mu problémy prerastali cez hlavu,
vtedy otvoril krabičku a vybral z nej
jeden božtek, spomínajúc si pritom
na lásku, s akou ich dcérka do nej
vkladala. Želám všetkým veľa sily,
zdravia, lásky a pevnej vôle pri
zdolávaní všetkých prekážok, ktoré
nám život prináša. Nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým
pokojom, radosťou a najmä zdravím na celý nový rok 2022.
Ľubomíra Vančíková
riaditeľka ZŠ s MŠ V.Mináča

Napriek zložitosti doby, aj tentokrát Mikuláš obdaroval žiakov našej
školy darčekmi, ktoré im poslal prostredníctvom komunitných pracovníkov obce.
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(Dokončenie zo 4. strany)
rómskych i iných tancoch.
Ani naša striga Agátka nezaháľala, so svojou kamarátkou podporili detský kútik na Mitrovaní vo
Veľkých Teriakovciach. Detičky si
mohli zahrať „metlobal“, zalietať si
na metle či triafať loptičky do čarovnej truhlice. Ďakujeme, že sme
mali možnosť sa aj takto nezvyčajne prezentovať.
V škole sme sa venovali aj vážnym témam V Recyklohrách sme
opäť riešili úlohu: Čo s klimatickou
krízou? Bola to záhradkárska a
zároveň aj kreatívna úloha. Táto
úloha pozostávala z niekoľkých
menších aktivít, o ktorých sa môžete viac dozvedieť na našej webovej stránke www.szsklenovec.
eu. Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora a Centrum
rozvoja znalostí o potravinách, n.
o. nám udelili ZLATÝ DIPLOM za
aktívnu účasť v VII.ročníku súťaže
Hovorme o jedle.
Už tradične každoročne sa zapájame do kampane Červené stužky.
Nebolo tomu inak ani tento rok,
kedy prebiehal 13.ročník. Na našej
stránke nájdete, aké rôzne aktivity
sme so žiakmi realizovali v rámci
tejto kampane. Na vyučovaní etickej výchovy sme si pripomenuli
Svetový deň prevencie týrania a
zneužívania detí rôznymi aktivitami. V rámci Týždňa prevencie voči
drogám a drogovým závislostiam
sme realizovali športové činnosti
v škole, ale zahrali sme si futbal a
vybíjanú aj s kamarátmi zo základnej školy. V priateľskom zápase s
nimi sme sa stretli aj na mikulášskej vybíjanej a vianočnom turnaji
vo futbale.

Trénovali sme nielen nožičky, ale
aj ručičky. Zavítali k nám milé tety s
ujom z GMOS v Rimavskej Sobote,
s ktorými sme v rámci vianočných
tvorivých dielní mali možnosť vyrábať všelijaké ozdoby na stromček z
hliny, pedigové košíčky a dokonca
sme skúsili „točiť“ hrnčiarsky kruh
a kúzlili sme malé džbániky. Bolo
to super dopoludnie, veľa sme sa
naučili tvoriť a veľa sme sa usmievali, lebo sa nám darilo. V tomto
adventnom čase sme stihli aj besedu na tému Prevencia kriminality
mladistvých s kpt. Baboľovou, pracovníčkou skupiny prevencie VO
OR PZ v Rimavskej Sobote.
Tak čo poviete? Množstvo aktivít,
ktoré sú zhrnuté v pár riadkoch. A...
zabudla som... alebo nezabudla?
Mnohých z vás asi v piatok 6.decembra potešili Mikuláš s dvomi
nezbednými čertami, ktorí rozdávali sladkosti nielen v Klenovci,
ale i v Hnúšti. Verím, že mnohým
vyčaril úsmev na tvári a spríjemnil
mikulášsky deň. Veľká vďaka patrí
učiteľkám, ako aj všetkým zamestnancom zo „špecky“, a to za všetku
prácu, šikovnosť, ochotu, dobrotu
a láskavosť, ktorú rozdávajú po
celý rok. V mene celého kolektívu
prajeme všetkým ľuďom dobrej
vôle šťastné, veselé a požehnané
vianočné sviatky. Nech vo všetkých rodinách vládne pokoj, šťastie
a láska. Nielen v čase sviatočnom,
ale po celý rok, nech sme obklopení ľuďmi, ktorí nás majú radi. Každý
z nás si zaslúži úctu, rešpekt, milé
a láskavé slovo. Do nového roku
prajeme všetkým zdravie, pohodu
a srdiečko plné lásky a porozumenia.
ŠZŠ Klenovec
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Rekonštrukcia spevnených
plôch v areáli materskej školy

Okolo budovy materskej školy bola realizovaná úplná rekonštrukcia
chodníkov.
Foto: archív obce

A tiež boli vyasfaltované spevnené plochy v areáli škôlky.
Foto: archív obce

Každý rok prichádzajú rodičia
do našej materskej školy (MŠ)
so svojimi najmenšími detičkami. Sú to už rodičia, ktorí ako
deti tiež navštevovali našu materskú školu. Väčšinou s prekvapením zisťovali, že sa nič nezmenilo a všetko je také, ako
za ich detských čias, ibaže už
s viditeľným podpisom rokov.
Za tie roky bolo očividné, že
škôlka a jej areál chátrajú. Jedno popoludnie sme sa stretli s
rodičmi v MŠ, kde zazneli ich
oprávnené požiadavky na nevyhnutné rekonštrukčné práce.
Nevýhodou našej MŠ je, že
dlhodobo nenapĺňa svoje kapacitné možnosti a preto sme
sa nemohli zapojiť do žiadnej
výzvy na jej rekonštrukciu.
Napriek tomu som nezostala
ľahostajná a pustili sme sa do
jej postupnej rekonštrukcie z
vlastných zdrojov. Vedela som,
že to nebude ľahké, že to bude
pre obec finančne náročné
a časovo dlhodobé. Myslím,
že sa oplatilo. Každý rok sa
z areálu MŠ ozýval stavebný
ruch a ona sa postupne začala
vynovovať.
Zmeny a opravy sa začali re-

konštrukciou strechy, na ktorú nadviazala výmena okien a
dverí, osadenie nových prvkov
na detskom ihrisku, vyregulovanie kúrenia a výmena radiátorov, kosenie areálu, spílenie
prerastených stromov, asfaltovanie prístupovej cesty k MŠ
(Ul. SNP), doplnenie osvetlenia
na prístupovej ceste a v areáli.
Tento rok to bolo asfaltovanie spevnených plôch okolo
budovy, úplná rekonštrukcia
chodníkov okolo budovy a
prístupového chodníka (z Ul.
Sládkovičovej). Zostalo ešte
vypíliť pár neestetických drevín, odstrániť nefunkčné soláre
a urobiť nové oplotenie.
Som rada, že súčasťou našej
obce je aj táto pekne zrekonštruovaná MŠ, ktorá môže
ďalšie roky plniť svoj účel. Verím, že detičky a panie učiteľky
sa v nej budú cítiť príjemne a
bezpečne. Hoci rodičia, ktorým som sľub na rekonštrukciu
dala, už svoje ratolesti do našej
MŠ nenosia, patrí im poďakovanie za iniciatívu.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Dobudovanie vodovodu v obci je našou prioritou
Minulý týždeň sa nám podarilo
zrealizovať vodovody na dvoch uliciach - časť Ul. 9. mája v spolupráci
a z finančných zdrojov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. Banská Bystrica (StVS) a Ul.
Fučíkova z investičných zdrojov
obce. Ďakujem obidvom firmám,
ktoré práce realizovali s citlivým
prístupom pri obmedzeniach obyvateľov, ako aj obyvateľom za
súčinnosť a trpezlivosť, ktorá je
pri realizácii takýchto aktivít veľmi
dôležitá.
V obci, kde je vodná nádrž, by
nemal chýbať vodovod na žiadnej
ulici. Hoci v Klenovci vodnú nádrž
máme, vodovody na viacerých
uliciach vybudované nie sú. Ľudia
využívajú spoločné rezerváre a
vlastné studne. Žily spodných vôd
plniace tieto zdroje postupne vysychajú a ľudia sa na ne už dlho
spoliehať nemôžu. Málo snehu v

zime, suchá jar, horúce leto, prívalové dažde k zásobám spodnej
vody neprispievajú. Vodovod je
inžinierska sieť, ktorá by mala byť
bežne dostupná každému občanovi. Pitná voda z našej priehrady
je kvalitná, vedenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Banská Bystrica investuje finančné
prostriedky do technológií na jej
čistenie a zabezpečenie kvality. Ide
o pitnú vodu, u ktorej sú sledované
parametre kvality. Klenovská nádrž, vybudovaná v rokoch 1968 –
1973, slúži ako zásobáreň na veľmi
cennú prírodnú komoditu – vodu.
Preto chceme dať každému občanovi Klenovca možnosť pripojiť sa
na verejný vodovod s nádejou, že
obyvatelia využijú túto ponúknutú
pomocnú ruku, aby sa vyhli problémom s pitnou vodou.
V pláne bol aj tretí vodovod na Ul.
kpt. Nálepku, kde už boli schválené

finančné prostriedky cez projekt, aj
vysúťažený realizátor, no vyskytli
sa objektívne príčiny problému, ale
verím, že ho vyriešime a aj tento
vodovod zrealizujeme. Zároveň

pripravujeme projektovú dokumentáciu pre ďalšie dve ulice – Ul.
Partizánska a časť Ul. Obrancov
mieru.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Realizácia vodovodu v časti Ulice 9.mája.

Foto: archív obce
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Aj na kvalite informovanosti občanov nám záleží
V jesenných mesiacoch obec Klenovec pristúpila ku generálnej
oprave obecného rozhlasu, ktorého technický stav už nebol vyhovujúci. Cieľom rekonštrukcie a modernizácie obecného rozhlasu je zlepšiť kvalitu informovanosti našich obyvateľov a zvýšiť
ich komfort pri prijímaní informácií o aktuálnom dianí.
Hoci máme aj ďalšie možnosti šírenia informácií (obecný infokanál
v televízii, obecné noviny, SMS
správy, FB stránka, webstránka
obce), obecný rozhlas je stále jednou z najdôležitejších a najrýchlejších ciest šírenia informácií v našej
obci. Vzhľadom na to, že samotná
stavba bola zrealizovaná pred desiatkami rokov, i táto časť obecného majetku prechádza nemalou a
nákladnejšou rekonštrukciou.
Zamestnanci obecného úradu postupne umiestňujú nové jednokáb-

lové rozhlasové vedenie, vrátane
nových kvalitnejších reproduktorov
na pevnejšie podporné body - elektrické betónové stĺpy. Pôvodné
vedenie, vrátane pôvodných oceľových a drevených stĺpov, bude
obec postupne demontovať. Počas
roku 2022 plánujeme s rekonštrukciou obecného rozhlasu pokračovať aj na ďalších uliciach. V tomto
roku prebehla rekonštrukcia na Ul.
Červenej armády, Nová štvrť, 9.
mája, Partizánska, Majer.
Celá rekonštrukcia miestneho
rozhlasu pozostáva z troch častí –
rekonštrukcia rozhlasovej ústredne
(bola už zrealizovaná), prekládka niektorých častí rozhlasového
vedenia a výmena rozhlasových
reproduktorov. Verím, že po tejto
rekonštrukcii bude obecný rozhlas
v našej obci fungovať bez porúch
a tak bude informovanosť občanov
kvalitne zabezpečená.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Pečieme na Vianoce

Kokosové fúkané rožky
Suroviny: 250 gramov kokosu,
250 gramov polohrubej múky, 250
gramov Hery, 500 gramov práškového cukru, štipka jedlej sódy
Postup: Cukor s múkou a sódou
preosejeme, zmiešame s kokosom
a pridáme Heru. Cestom plníme
formičky na rožky, nevymasťujeme ich, postačí maslo v ceste.
Cesto je drobivé, nevadí to. Cesta

dávame tak aby bolo zarovnané
s okrajom formičky. Pečieme pri
teplote cca 160°C-170°C cca 11 12 minút, alebo podľa skúseností s
vašou rúrou. Z rúry ich vyberáme,
hneď ako chytia ľahučký nádych,
ale stále by mali byť svetlé.
Po vychladnutí, konce rožkov môžeme namočiť v roztopenej čokoláde.

na znižovanie objemu triedených
zložiek dôsledným stláčaním krabíc, tetrapakov, plechoviek a plastových fliaš. Obec pred sviatkami
zabezpečila aj mimoriadny zber
papiera 15.decembra z 1 100-litrových kontajnerov, aby boli o trochu
lepšie pripravené na sviatočný ná-

por.
Ďalšie riadne zbery triedených
zložiek z 1 100-litrových kontajnerov sú plánované na 27.decembra
2021 a 10.januára 2022 (plasty),
25.januára 2022 (papier) a 11.januára 2022 (sklo).
Michal Píš

Zber kovového odpadu
Pri vývozoch veľkokapacitných
kontajnerov pod cintorínom alebo
počas jarných a jesenných zberov v nich často nachádzame veľa
kovového odpadu. Vývoz takýchto
odpadov na skládku nie je v súlade
s platnými predpismi. Uvedomujeme si, že pre obyvateľov nie je
ekonomické niekoľko kusov kovového odpadu voziť do vzdialených
výkupní v iných sídlach, a tak hľadajú najjednoduchší spôsob, ako
sa ho zbaviť. Preto upozorňujeme
občanov na možnosť ukladať kovový odpad (železo aj iné kovy)
do veľkokapacitného kontajnera v
areáli bývalých zberných surovín
na Ulici SNP.
Kontajner je umiestnený vedľa
brány hneď za plotom. Menšie
množstvo kovového odpadu do
kontajnera umiestnite ľahko aj cez
plot, v prípade, ak sa potrebujete
zbaviť väčšieho množstva, môžete

kontaktovať pracovníkov obecného úradu, ktorí vám areál sprístupnia. Bola by to predsa aj škoda,
keby takáto hospodársky užitočná
druhotná surovina mala končiť na
skládkach.
Zároveň by sme v súvislosti s nadchádzajúcim sviatočným obdobím
chceli opätovne poprosiť občanov,
aby venovali zvýšenú pozornosť
likvidácii odpadu z domácností.
Radostné obdobie okolo Vianoc a
Nového roka sa spája s hojnosťou,
ktorá sa odráža aj na produkcii odpadov, a to najmä skla a rôznych
papierových a plastových obalov.
Pri takomto jednorazovom náraste
tvorby odpadu je ťažké zabezpečiť,
aby sa kontajnerové stojiská na
triedený odpad udržali v obvyklom
poriadku, ale každý k tomu môže
prispieť svojou troškou. Prosíme
preto najmä občanov z bytoviek,
aby v tomto čase obzvlášť dbali

Veľ kokapacitný kontajner na kovový odpad (železo aj iné kovy) je
umiestnený v areáli bývalých zberných surovín.
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Klenovský Vepor 1 338 m n. m.
Klenovec – Ráztočné – Paseka –
Oltárne – Parobekove jama – útulňa pod Vartou (turistický prístrešok
aj prameň vody) sedlo pod Vartou
(1 118 m). Išli sme po zelenej a tu
je križovatka značiek. Zo Skorušiny
(autobusová zastávka) sa na toto
miesto dostaneme žltou značkou,
pokračujeme na Vepor po červenej (rudná magistrála) – Vepor (1
338 m) – Šopisko – Tri chotáre,
odbočíme po žltej znova dolu do
Skorušiny.
Výstup zo sedla pod Vartou začína
dosť strmým stúpaním. Je sťažený
vývratmi stromov a následnými obchádzkami, pretože sa nachádzame v štátnej prírodnej rezervácii
vyhlásenej v roku 1964. Približne
polovica rezervácie má charakter
pralesa. V rozlohe 155 ha chráni
pôvodné zachované zmiešané
karpatské lesy. Porasty sú smreky,
jedle, buky, jarabina, javor horský –
klen. Na jeho severnej strane pramení Čierny Hron, na južnej strane
Veporský potok. V geologickom
popise sa dozvieme, že Klenovský
Vepor vznikol stečením lávového
prúdu z Poľany (1 458 m). Veporikum je názov horniny nachádzajúcej sa v našej oblasti (neskrýva sa
za týmto názvom horniny aj meno
nášho vrchu?). Pohorie Veporského rudohoria je charakterizované
majestátnymi vrchmi, ktoré sú oddelené hlbokými údoliami so strmými svahmi. Charakteristický tvar
– lichobežník, akoby chrbát diviaka
(vepra) bol pravdepodobne dôvodom jeho pomenovania.
Chodníkom sme sa dostali k
poslednej časti výstupu. Ešte pred

tým ako vykročíme, je dobre si obzrieť vysoké skalné bralo zospodu
(asi 50 metrov). Pri dobrej viditeľnosti sa dá rozoznať aj z Klenovca. Vrátili sme sa na chodník. Vyznačená cesta je jediná možnosť
ako sa dostať hore aj dole. Sama
príroda ponúkla pomoc, len ju bolo
treba objaviť. Semienka stromov
sa odvekou silou života na tomto skalnatom brale uchytili najprv
jemnými korienkami. Tieto však
časom vyrástli a zhrubli, spevňujúc tak stabilitu stromu objímajúc
skalnaté bralo. To, že nám turistom
slúžia ako schodíky, je ich ďalší
zmysel. Pri najťažšej časti výstupu
iste oceníme vzájomnú ochotu pomáhať si. Horský chodník pod nohami sa zmenil na skalu. Pomedzi
stromy už sem tam vidno ako sme
vysoko. Konečne otvorený výhľad
smerom na Klenovec a priehradu.
Dolinu obklopujú známe vrchy. Vyhliadková ružica nám ich pomôže
pomenovať. Na skalách sa dá posedieť a oddýchnuť si. Potom sa
môžeme zapísať aj do vrcholovej
knihy, ktorá je umiestnená pár krokov od výhľadu. Keď postupujeme
ďalej, čaká nás hodne obchádzok
kvôli vyvráteným stromom v lete
spestrených čučoriedkami. Z chodníka sa dajú spozorovať smerom
na sever Nízke Tatry. Zostup z Vepra smerom na Železnú bránu je tiež
poriadne strmý. Keď vychádzame z
lesa, všimnime si označený chodník, ktorý odbočuje pod hrebeň a
pomerne pohodlne by nás doviedol
k útulni pod Vartou. My ale pokračujeme po červenej s nezabudnuteľným výhľadom na Skorušinu a
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celú dolinu. Pekný výhľad smerom
na Balockú dolinu a Nízke Tatry
treba vyhľadať tak, že odbočíme z
chodníka doprava, keď sa budeme
blížiť ku Šopisku. Pri pohľade dolu
pomedzi stromy asi po sto metroch
presvitá kraj hory. Oplatí sa zísť,
bude to stáť za to. Predpokladám,
že sme šťastne došli až ku krížu
na Troch chotároch. Keď sa otočíme a pozeráme na Vepor, tak to
je pohľad, ktorý poznáme. Alebo?

ho, že možno nejaká palica by mu
pomohla. Syn (8-10 rokov) mu pohotovo podal do ruky hrubý konár.
Ondrej ho so smiechom „Ty jeden
!“ odhodil, ale vzápätí dostal do
ruky správnu palicu. Nepomohlo
mu to. Niekoho potom napadlo,
ako mu pomôcť. Zostúpil pred slepým dolu na chodník a pridržiaval
rukami nohu dovtedy, kým mu ju do
niečoho pevného nezaprel. Pritom
sa Ondrej posadil a problém bol

Všimnime si pravú časť. Chýba
tam to skalné bralo, ktoré vidíme z
východnej strany od Klenovca. Zo
západnej strany od Železnej brány
je tvar iba skoro rovnaký. Ten istý
pohľad sa naskytá od Rimavskej
Soboty. Je to preto, lebo Vepor má
tvar roztiahnutého písmena V, ktorého ramená sú veľmi podobné.
Spomínam na výstup asi pred
osemnástimi rokmi. Keď sme v
Skorušine vystúpili z autobusu a
medzi turistami bol aj nevidiaci Ondrej. Sprevádzal ho syn a kolegyňa
z práce so snúbencom. Pravdaže
to vzbudilo záujem. Otázky: a čo z
toho bude mať ten slepý? Každý
šiel svojím tempom. Aj táto skupina bola plná odhodlania. Ondrej
ma zaujal telesnou zdatnosťou
a humorom. To vtedy, keď počul
poznámky počas strmého výstupu
chodníkom a postup sa trošku spomalil: -„Som slepý, ale nie hluchý
a vôbec sa na vás nehnevám.“ Pri
výhľade pozorne počúval rozprávanie o tom, kto čo vidí. Najťažšia
časť výletu nás ale ešte len čakala.
Zostup. Ondrej mal odrazu problém vykročiť do prázdna. Napadlo

vyriešený. Zapamätal som si, čo
povedal: - „Keď nevieš, ako ďalej,
tak si sadni.“ Bol to nádherný výlet.
Krásna príroda, spokojný človek, aj
keď mu chýba zrak a dobrí ľudia,
ktorí medzi nami žijú.
Náš Klenovský Vepor je naozaj
vysoký. U niekoho môže vyvolať
prirovnanie k životu, ktorý je ako
vysoká hora. Hora, ktorá predstavuje bolesť, smútok, zranenie
alebo previnenie. Možno si preto
pomyslíte: Nefunguje to vaše kresťanstvo! Chápem, ale Biblia nehovorí o tom, že nebudeme prežívať
bolesť a trápenie. Sú tam príbehy
ľudí, ktorí prežívali všeličo ťažké,
ale najmä to, ako práve vtedy poznali, že Boh im pomáhal.
Vyrozprával som vám skutočný
príbeh, keď slepému Ondrejovi
poskytli pomoc pri schádzaní z Vepra. Práve ten moment, že niekto
koho poznal, zišiel pred ním dolu
a pridržiaval mu zospodu nohu,
mu pomohol dôverovať. Priznať
sa, že potrebujem pomoc a potom
pomoc aj prijať je ťažké a zároveň
aj ľahké.
Ján Kováčik
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